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 گزارش شناختالف: 

تهیه مصالح و تكمیل  اجرای عملیات ساختمانی و انجام کارهای تاسیسات برقی و پروژه در نظر دارد برای تیساکیش شرکت 
 پیمانكاران واجد صالحیت جزیره کیش،و راه اندازی تجهیزات تا مرحله بهره برداری واقع در  رویای کیش هایجمكانیكی بر

 انتخاب نماید. در این راستا و به منظور تهیه لیست کوتاه پیمانكاران ، اسناد ارزیابی کیفی حاضر تهیه و ارائه گردیده است. 
های پیمانكاری واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا بر اساس مفاد اسناد حاضر نسبت به تكمیل و بدین وسیله از کلیه شرکت

 اطالعات مورد نیاز، اقدام نمایند.ارائه 
رویای  ایهی ساختمانی و انجام کارهای تاسیسات برقی و مكانیكی برجیاجراعملیات تهیه مصالح و تكمیل عنوان پروژه: 

که در  مترمربع( 20.000ی هر برج حدود )متراژ زیربنا جزیره کیشو راه اندازی تجهیزات تا مرحله بهره برداری واقع در کیش 

 تعریف خواهد شد.های چهار و پنج ج( برج  و سه ب( برج ، دوقرارداد)مناقصه( مجزا الف(برج  ب سهقال

، طبقه اول، 11به نشانی تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه هشتم، پالک  تیساکیششرکت  دستگاه مناقصه گزار/ کارفرما:
 (88538608-10شرکت تیساکیش )تلفن: 

معتبر  پیمانكاری یتصالح گواهینامه دارای بایستی کنندگان در فرآیند ارزیابی کیفیشرکت پیمانکار:گواهی صالحیت و رتبه 
 باشند. سازمان برنامه و بودجه کشور  ابنیه از هایرشته در سهرتبه  حداقل

 پروژه همان احداثی واحدهای مسكونیمحل  از تهاتر به صورت نقد وروش پرداخت اعتبار پروژه: 

 باشد.میجزیره کیش مشمول حق بیمه و سایر کسورات طرحهای غیر عمرانی  پروژهنوع پروژه به لحاظ کسورات متعلقه:  
مطابق شرایط عمومی  ،شرایط عمومی حاکم بر قراردادهای عملیات اجرایی پروژه شرایط عمومی حاکم بر قرارداد:

 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54قراردادهای پیمانكاران به شماره بخشنامه 
 باشد.سازمان برنامه و بودجه کشور می 1398سال نوع پیمان بر اساس فهارس بهای  نوع پیمان:

طبقه  11خیابان احمدقصیر خیابان هشتم پالک به نشانی تهران، ر مهندسین مشاور پیمان غدی شرکت نام و نشانی مشاور:
 021- 88528591-4 :تلفن چهارم

 
 

 ب : روش تنظیم اسناد و مدارک ارزیابی

 پیمانكار محترم :
 بخش به شرح زیر  7پروژه الزم است توجه فرمایید که معیارهای ارزیابی در  به منظور ارائه توانمندیهای خود جهت ارزیابی در

مدارک ارزیابی کیفی مورد نیاز که از طرف شرکت کنندگان به . همچنین به منظور شرکت در ارزیابی کیفی، تعیین شده است
کر ذهای ارزیابی یا اظهارنامه تهیه و همراه با مدارک بند فوق ارائه خواهد شد، می بایست به ترتیب عنوان ضمایم پیوست فرم

  ردد.تفكیک و ارائه گشده در این اسناد 
که ضمیمه می  1یل فرم شماره در این مورد الزم است تا پیمانكار ضمن تكم سابقه اجرایی کار دررشته و زمینه کار: -1

 ، مدارک پایان قرارداد از جمله ابالغ تحویل موقت موافقتنامه پیمان، نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته از جمله تصویر باشد
 و قطعی پروژه ها و همچنین مدارک اثبات کننده درصد پیشرفت پروژه های نا تمام اقدام و نهایتاً زیر فرم را امضاء نماید. حداقل

 .باشد می 65 معیار در این  کنندگان شرکت پذیرش مورد امتیاز
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اعالم نموده و نسبت به  2لیست ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با پروژه را در فرم شماره  تجهیزات وماشین آالت: -2
و یا  تشرکت/ مشارکمی بایست اسناد ماشین آالتی که به نام پیمانكار تكمیل مدارک و امضای فرم مذکور اقدام نمایید.  

 باشد ارائه نماید. / مشارکتصاحبان سهام شرکت
كمیل فرم و ت شرکت ین مورد الزم است پیمانكار نسبت به ارائه چارت سازمانی و رزومه افراد کلیدیدر ا کفایت کادر فنی:-3

 شماره سه اقدام نماید.
ارزیابی توان مالی پیمانكاران، بر اساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعیین می گردد. لذا ضروری  توان مالی پیمانکار :-4

 کنندگان شرکت پذیرش مورد امتیاز ارسال گردد. حداقل 4تی به عنوان ضمیمه جدول شماره است تمام مدارک و اسناد درخواس
 .باشد می 70 معیار در این 

ک در فرم شماره ی ایر جنوب کشوردر این مورد الزم است پیمانكار کارهای انجام شده خود را در جزبومی بودن پیمانکار:  -5
 مشخص نماید.

در این بخش الزم است تا پیمانكار نسبت به اخذ تاییدیه از کارفرمایان قبلی مطابق فرم  حسن سابقه درکارهاي قبلی:-6
و ارائه تصویر رضایت نامه ها و تقدیرنامه هایی که از کارهای قبلی خود از دستگاههای دولتی ، نهادها ویا موسسات  4شماره 

 .باشد می 70 معیار در این  کنندگان شرکت یرشپذ مورد امتیاز عمومی و خصوصی دریافت نموده اقدام نماید. حداقل
لزامی میباشد اا بودن حداقل رتبه سه ابنیه داردر این بخش  بندي معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور:داشتن رتبه -7

 باید ارائه گردد.برنامه و بودجه کشور تصویر آخرین وضعیت رتبه بندی از سازمان لذا 
 

 شرایط و توضیحات : ج:

ها )کنسرسیوم( ارائه مدارک و مستندات تک تک اعضای مشارکت به صورت جداول مجزا اجباری در خصوص مشارکت -1
 .گرددباشد. که بایستی در قالب یک پاکت و پیشنهاد ارائه گردند. در نهایت به کل مشارکت امتیازدهی میمی

از مطالعه اسناد و مدارک ارزیابی کیفی و گردآوری  کلیه شرکت های متقاضی در فرآیند ارزیابی کیفی می بایست پس -2
تفكیک، مهر و امضا و اسكن نموده و مدارک یاد شده را  بهمدارک الزم و تكمیل فرمهای مربوطه، کلیه مستندات خود را 

پایان ذخیره شده بر روی لوح فشرده( حداکثر تا  PDFبصورت نسخه فیزیكی و همچنین در قالب فایل کامپیوتری )در فرمت 
 تحویل نمایند.  کارفرمابه  23/06/98مورخ وقت اداری روز 

به کلیه پیمانكاران شرکت کننده در فرآیند مذکور توصیه می گردد از ارسال اسناد ارزیابی که قبالً برای سایر مناقصات تهیه  -3
 درخواستی این دفترچه تنظیم و ارائه نمایند. نموده اند جداً خودداری نموده و اسناد خود را بر اساس اطالعات

رود اطالعات درخواستی را در نهایت دقت و حفظ امانت ارائه و مستندات جهت تأیید و از شرکت های متقاضی انتظار می -4
یط الف شراها ضمیمه نمایند و هر گونه نقص یا قلم خوردگی و ارائه مشروط یا مبهم و بر خاثبات موارد اظهار شده را به فرم
 ارزیابی، در اسناد مردود می باشد.

  16/06/98هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد ارزیابی ابهامی داشته باشد می تواند موارد را کتباً حداکثر تا تاریخ  -5
 ، منعكس و تقاضای توضیح کتبی نماید.فرمارکابه 
ر اسناد ارزیابی کیفی و مشخصات مندرج در آن را قبل از انقضای مهلت تسلیم گزار حق تغییر، اصالح و تجدید نظر دمناقصه -6

دارد. در این صورت، مراتب به متقاضیان ابالغ و در صورتی که مدارکی قبل از ابالغ مراتب مزبور مدارک برای خود محفوظ می
 تسلیم شده باشد، متقاضیان حق دارند تقاضای استرداد آن را نمایند.

ز سوی ا و اضافه نمودن اسناد و مدارک ارزیابی و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباًتوضیح یا تجدید نظر یا حذف  هر گونه -7
 مناقصه گزار و قبل از تاریخ تسلیم اسناد، اعالم و جزء اسناد و مدارک ارزیابی منظور خواهد شد.
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در قالب جداول مرتب و منسجم به نوبه خود از عوامل نحوه گردآوری، تنظیم، تدوین و ارائه مدارک ارزیابی کیفی پروژه  -8
 گیری کمیته، موثر خواهد بود.ممتاز و در نتیجه

ها و دفتر مرکزی پیشنهاد دهندگان بازدید خواهد شد که در امتیازدهی در روند ارزیابی با هماهنگی کارفرما از محل پروژه -9
 تاثیر خواهد داشت.

بر اساس کار کارشناسی و مقایسه بین شرکتها صورت گرفته و مناقصه گزار در رد یا قبول ارزیابی هر یک از معیارها  -10
 صالحیت هر یک از پیمانكاران در فرآیند ارزیابی کیفی مختار می باشد.

 

 نحوه تعیین امتیاز پیمانکاران در هر معیار : معیارهاي ارزیابی ود: 

 تجربه )سابقه اجرایی( : -1

و اطالعات الزم که در فرم شماره یک درج شده است توسط پیمانكار تهیه و به ازای هر قرارداد مشابه اجرا شده دراین ردیف مستندات 
امتیاز لحاظ می گردد و همچنین در صورت ارائه مستندات و  100امتیاز و حداکثر تا  25سال گذشته تا  هفتقرارداد( طی  5 )حداکثر

سال گذشته به ازای  هفتقرارداد( طی  5شابه ولی قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی )حداکثر اطالعات الزم در خصوص قراردادهای غیر م
 امتیاز لحاظ خواهد شد.  15هر قرارداد تا 

 قدرت مالی و پشتیبانی : -2

بر اساس مدارک ارسالی به شرح زیر کارفرما نسبت به امتیاز دهی به پیشنهاد دهندگان به نسبت توان مالی اقدام مینماید، الزم به ذکر 
ثر حداکالزم به ذکر است قدرت مالی و پشتیبانی براساس  میبایست ارائه گردد. 5به عنوان پیوست فرم شماره  زیراست مدارک به شرح 

 تاس شدهمعرفی  سایر بخشهاهای در دست اجرا که در مبلغ باقیمانده پروژه مدارک زیر با لحاظهر یک از راج شده از توان مالی استخ
 محاسبه می شود.

 .علی الحساب پرداخت شده پیمانكار بیمه تأمین اجتماعی قطعی یاهفتاد برابر مالیات متوسط ساالنه یا پنجاه برابر  -
 د به صورت وضعیت های قطعی یا موقت پیمانكار.نمست درآمد ناخالص ساالنه،سه برابر  -
 دارائیهای ثابت، مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیها یا دفاتر قانونی.پنج برابر  -
 .تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه -

فوق، کمتر از مبلغ برآورد هزینه اجرای پروژه باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش  هایمالکاز  در صورتیكه حداکثر مبلغ بدست آمده
 یابد.می

 بومی بودن پیمانکار  : -3

امتیاز  80گذشته(  )طی هفت سال ایر جنوبپروژه مشابه در جز اجرایامتیاز و  20باشد جزیره کیش شرکت ثبت شده در  ،پیمانكارچنانچه 
 امتیاز( 100) حداکثر تا سقف   . امتیاز کسر می گردد 80به نسبت از  ایر جنوبو به ازای هر پروژه غیر مشابه تمام شده در جز

 حسن سابقه درکارهاي قبلی و فقدان سوءپیشینه حرفه اي : -4

انكار )شامل کیفیت کار، کفایت کادر فنی و زمان در این ردیف به ازای اخذ امتیاز کامــل از کارفرمایان قبلــی در خصوص عملكرد پیم
امتیاز لحاظ می گردد. چنانچه متقاضی رضایت نامه  25سال گذشته در هر پروژه  هفتبرای کارهای اجرایی در  6شماره بندی( طبق فرم 

جمع کل امتیاز از  .امتیاز لحاظ خواهد شد 10و یا تقدیر نامه از کارفرمایان قبلی ارائه نماید به ازای هر رضایت نامه و یا تقدیر نامه 
 امتیاز خواهد بود. 100کارفرمایان قبلی 

 اجرا شده  با کارفرمایان و مشاوران پروژه تماس بگیرد. کارفرما مختار میباشد ضمن بازدید از پروژه های
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 ریزي:توان فنی و برنامه -5

ریزی و کنترل توان برنامهامتیاز و  6در فرم شماره ارائه شده توسط پیمانكار بر اساس اطالعات  پیمانكارامتیاز کیفیت و کفایت کادر فنی 
ل آخرین گزارش فایگردد. همچنین الزم است تا تعیین میو استراتژیهای آن  پیمانكاربخش کنترل پروژه براساس معرفی و تبیین پروژه 

ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می شود که حداکثر امتیاز مربوط به برنامه های اعالم شده ضمیمه شود.ماهیانه کنترل پروژه پروژه
( حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیر مجاز ) تا تحویل موقت( وجود اجراییجداول بخش سابقه سال گذشته پیمانكار )موضوع  7در سوابق 

  داشته باشد.

 امتیاز( 100)حداکثر امتیاز قابل کسب  :سازمان برنامه و بودجه کشوررتبه و صالحیت معتبر از   -6

 امتیاز تعلق خواهد پذیرفت. 80به پیمانكار دارای رتبه یک ابنیه  -6-1

 امتیاز تعلق خواهد پذیرفت.  70رتبه دو  ابنیه  دارایبه پیمانكار  -6-2

 خواهد پذیرفت . قلامتیاز تع  50رای رتبه سه ابنیه پیمانكار دا به -6-3

تعلق امتیاز عالوه بر امتیازات باال  10امتیاز و رتبه سه  20ه دو و رتبامتیاز  30 تاسیسات و تجهیزات نیز به پیمانكار دارای رتبه یک  -6-4
 پذیرفت. خواهد

 پیمانكاران دارای رتبه پایینتر از سه در رشته ابنیه از فرآیند مناقصه حذف خواهند شد. -6-5

 معیارهاي ارزیابی توان اجراي کار و وزن آنها

ضریب  شـــــــــرح ردیف

 وزنی

 امتیاز ارزیابی

 

امتیاز 

 نهایی

 مالحظات

       20 رشته و زمینه کار در سابقه اجرایی کار 1

       10 دسترس تجهیزات و ماشین االت آماده بكار و یا در 2

       5 کفایت کادرفنی وعناصرکلیدی ازنظردانش وتجربه 3

     30 قدرت مالی و پشیبانی 4

    10 جنوب کشورتجربه درجزایر  بومی بودن پیمانكار و  5 

    10 حسن سابقه درکارهای قبلی  6

    15 سازمان برنامه و بودجه کشوررتبه و صالحیت معتبر از  7

   جمع نهایی امتیازات

 می کار اجرای توان ارزیابی معیارهای کل از وزن درصد 65 بودن دارا کیفی ارزیابی مرحله در کنندگان شرکت پذیرش مورد امتیاز حداقل
 .باشد

 

 



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی

  6 
 

 توان اجراي کارارزیابی اظهار نامه 

 

 / نماینده مجاز مشارکت............... مدیر عامل/نماینده مجاز شرکت..........اینجانب ........................
آیین نامه ارجاع کار به "با آگاهی از ضوابط ............................................................................ .................................

 تهیه مصالح والعات ارائه شده در این اظهار نامه و مدارک منضم به آن در خصوص تایید می نمایم اط "پیمانكاران
دازی و راه ان رویای کیش های عملیات ساختمانی و انجام کارهای تاسیسات برقی و مكانیكی برج اجرای تكمیل 

 .صحیح و منطبق بر واقعیت است تا مرحله بهره برداری تجهیزات

ازمان س، دفتر امور مشاوران و پیمانكاران برسد، پس از گزارش دستگاه اجراییبه اثبات  هرگاه خالف موارد اعالم شده
، می تواند نسبت به هرگونه جریمه یا محرومیت اقدام کند و با امضای این تعهدنامه حق هرگونه  برنامه و بودجه کشور

 اعتراض را در این باره از خود سلب می کنم .

 

 

 پیشنهاد دهنده: نام                                                  تاریخ:                  

 نام و نام خانوادگی و سمت امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضای مشارکت امضا گردد.در خصوص گروه های مشارکت، اظهار نامه توان ارزیابی اجرای کار بایستی توسط صاحبان امضا مجاز کلیه  -*



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 پیمانکاران / گروه مشارکتفرم هاي ارزیابی کیفی 

 :زمینه کار رشته و در سابقه اجرایی کار:  1فرم شماره 

صرفا ضروریست که قرارداد ها، مستندات و اطالعات مربوط به کارفرمایان و دستگاه نظارت پروژه ها به همراه آدرس و زیر در جدول 
خیر بوده و سال ا هفتکه مربوط به  پروژه( پنج)حداکثر  هایی را درج نماییدسوابق اجرایی پروژهجداگانه ارائه شود.  تلفن ایشان بصورت

 : مشخصات زیر را داشته باشند

این مناقصه باشد و تا زمان تكمیل  درصد 60معادل حداقل مساحت آن هایی که به لحاظ رشته و زمینه کار مشابه این مناقصه بوده، پروژه
 . این جدول به اتمام رسیده باشند

 

 جدول یک فرم شماره یک: سابقه اجرایی کارهاي به اتمام رسیده

موضوع  ردیف
 پیمان

نام 
 کارفرما

دستگاه 
 نظارت

مبلغ 
 پیمان

تاریخ 
 شروع
 پیمان

تاریخ 
خاتمه 
 پیمان

محل 
 پروژه

مبلغ 
آخرین 
صورت 
 وضعیت

تعداد 
 طبقات

مساحت 
 زیربنا

 کاربری

1            

2            

3            

4            

5            

                                        

 ......................................... نام ونام خانوادگی :
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار  

 

 

 به شرح جدول زیر ارائه شود.های ناتمام که به لحاظ رشته و زمینه کار مشابه این مناقصه پروژهاطالعات 
 

 

 

 



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 در دست اجرافرم شماره یک: سابقه اجرایی کارهاي  دوجدول 

موضوع  ردیف
 پیمان

نام 
 کارفرما

دستگاه 
 نظارت

مبلغ 
 پیمان

تاریخ 
 شروع
 پیمان

محل 
 پروژه

 

مبلغ 
آخرین 
صورت 
 وضعیت

درصد 
 پیشرفت
 فیزیكی

تعداد 
 طبقات

مساحت 
 زیربنا

 کاربری

1            

2            

3            

4            

5            

                                        

 ......................................... نام ونام خانوادگی :
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار  

 



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 الت تملیکی پیمانکار آتجهیزات وماشین :  2فرم شماره 

 توضیحات وشرح  مدل و نوع تجهیزاتمشخصات،  تعداد نام دستگاهها وتجهیزات ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10 
    

11 
    

12 
    

 

 ......................................... نام ونام خانوادگی:                                         
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار                                           

 

  



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 بومی بودن پیمانکار:  3فرم شماره 

 شرح مبلغ کار محل کارفرما عنوان پروژه ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

 (امتیاز  20 .)باشدجزیره کیش شرکت ثبت شده در  پیمانكار چنانچه  -
 (امتیاز  80) ایر جنوبپروژه مشابه در جز اجرای -
  (امتیاز 80 تا سقفبه نسبت )به ازای هر پروژه غیر مشابه تمام شده در جزایر جنوب  -

 
 

 ......................................... نام ونام خانوادگی:                                         
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار                                           

 

  



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 اییحسن سابقه در کارهاي قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه :   4فرم شماره 

 

 حسن سابقه در کارهاي قبلی

 تاریخ: ................
 شماره: ................                                                                                                                                        

 به : شرکت تیسا کیش

 .........................................از : ..................

 موضوع : گزارش ارزیابی عملكرد شرکت ...........................

مبلغ بدینوسیله تأیید می گردد شرکت................................ در خصوص قرارداد ............................................ به 
ریخ ............................................ با ا................................................... ریال و به مدت .................................................. ماه در ت

منعقد نموده و نقطه نظرات این دستگاه اجرائی از عملكرد پیمانكار در  ]نام دستگاه اجرائی ذکر گردد[....................................................... 
 جدول زیر منعكس گردیده است.

 

 امتیاز لیعا خوب متوسط ضعیف شرح ردیف

      کیفیت کار 1

      کفایت کارکنان کلیدی 2

      تحقق اهداف زمانی 3

 = 3امتیاز پروژه = مجموع امتیاز هر سه ردیف باال تقسیم بر 

  

 امضاء و مهرکارفرما با ذکر سمت 

 توضیح : 
سال گذشته( تكمیل این  فرم را از کارفرمای  7متقاضی شرکت در ارزیابی می بایست برای هر قرارداد خاتمه یافته و یا جاری )طی  -1

 مربوطه درخواست نموده و پس از تكمیل به مدارک ارائه نماید.
می شود و متوسط امتیاز هر سه مورد به عنوان  برای عالی در نظر گرفته 100برای خوب و  80برای متوسط،  50برای ضعیف،  30امتیاز  -2

 امتیاز پروژه در نظر گرفته می شود.
 

 

 نام ونام خانوادگی :.........................................            
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار                       

  



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 قدرت مالی وپشیبانی: 5فرم شماره 

 

 ریال(میلیون مبلغ ) رزیابیمبنای ا ردیف
مستندات الزمی که متقاضیان 

جهت اخذ امتیاز این روش 
 میبایست ضمیمه نمایند.

1 
متوسط ساالنه  مالیاتپنجاه برابر 

 پرداخت شده پیمانكار
فیشهای مالیاتی  مصدق ارائه رونوشت 

 سال گذشته 5پرداختی در 

2 
طعی قبیمه تأمین اجتماعی هفتاد برابر 

 یا علی الحساب پرداخت شده پیمانكار

مفاصاحساب بیمه مصدق رونوشت ارائه  
یا فیشهای پرداختی و یا گواهی صورت 

 )علی الحساب( مزد ماهانه

3 
د ندرآمد ناخالص ساالنه، مستسه برابر 

به صورت وضعیت های قطعی یا موقت 
 پیمانكار

کاربرگ صورت وضعیت  ارائه رونوشت 
 سال گذشته( 5موقت )در های قطعی و 

4 
دارائیهای ثابت، مستند به پنج برابر 

اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه 
 دارائیها یا دفاتر قانونی

 
اظهار نامه مالیاتی  مصدق ارائه رونوشت

 و یا گواهی بیمه دارائی

5 
تأیید اعتبار از سوی بانک یا مؤسسات 
مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ 

 مناقصهموضوع 

 
تاییدیه اعتبار از سوی   صدقم رونوشت

 بانک یا مؤسسه مالی اعتباری

 
 

 نام ونام خانوادگی :.........................................                                                   
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار                                                

 

  



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 کفایت کادرفنی وعناصرکلیدي ازنظردانش وتجربه : : 6فرم شماره 

 مه باید ذکر شود که مستند به اسناد پرداخت بی دفتر مرکزی پیمانكار فقط اسامی کارکنان زیردر جدول عالوه بر ارسال چارت سازمانی ، 

 پیمانكار هستند. / مشارکتوقت شرکتدر استخدام تمام 

 مدارک مورد نیاز:

 مدارک تحصیلی کارکنان تصویر -1

 لیست بیمه پرداختی برای کارکنان تصویر -2

 نام ونام خانوادگی ردیف
آخرین مدرک 

 تحصیلی
 سابقه کارمرتبط رشته تحصیلی

سمت  فعلی 
 در شرکت

1      

2      

3      

4      

5       

                                       

 نام ونام خانوادگی :.........................................                                           
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار                                          

 

  



 

 

 یشرویای ک هایبرقی و مکانیکی برجتاسیساتکارهایساختمانی و انجامعملیاتکمیلو ت مصالحتهیهمناقصه کیفیاسناد ارزیابی
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 :درصد نقد و تهاتر راي اجراي کار بصورت بآمادگی پیمانکار  میزان اعالم : 7فرم شماره 

احدهای وخوان را به صورت تهاتر از محل ااینكه شرکت در نظر دارد بخشی از هزینه های اجرای عملیات ساختمانی موضوع فر با عنایت به

 الزم است متقاضیان شرکت در فراخوان نسبت به اعالم میزان آمادگی خود با توجه به توان، تامین نماید پروژه همان احداثی مسكونی

 .ه شرح زیر اعالم نمایندب مالی 

 امتیاز توان مالی لحاظ خواهد شد.  در مانكارانتهاتر پیشنهادی پیدرصد میزان بدیهی است 

 

اتر درصد تهورت ................... درصد نقد، ..........................پیمانكار آمادگی خود را برای انجام عملیات ساختمانی موضوع فراخوان به صاین 
 اعالم میدارد.

 

 

 نام ونام خانوادگی :.........................................                                           
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار                                          
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  : انجامفرم خود اظهاري اعالم کارهاي در دست 

کننده زیر گواهی می نمایند در این تاریخ برای شرکت در مناقصه تهیه مصالح و تكمیل  اجرای عملیات ساختمانی و انجام کارهای امضا  
های رویای کیش  و راه اندازی تجهیزات تا مرحله بهره برداری کارهای در دست انجام و یا کارهایی که تاسیسات برقی و مكانیكی برج

  ه شرح زیر می باشد :اخیرا تعهد شده است ب

 نام کارفرما رشته کار نام پروژه ردیف
شماره تماس 

 کارفرما
 مبلغ قرارداد

مبلغ آخرین صورت 
 وضعیت

درصد 
 پیشرفت

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

  

 :.........................................نام ونام خانوادگی                                       
 محل مهر وامضاء های مجاز وتعهد آور پیمانكار                                          

 

 

 

 

 

 

 

در خصوص گروه های مشارکت، فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست انجام بایستی توسط کلیه اعضای مشارکت به صورت مجزا امضا و  -*

 ائه گردد.ار

 


